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Van de bestuurstafel...
We varen weer !
Je kunt wel zeggen dat dit weer, het is nu 2e pinksterdag, vaarweer is.
Veel zon voor iedereen. Een briesje voor de zeilers en niet te veel wind
voor de motorboters.
Tot nog toe een haast onwerkelijk mooi voorjaar. Tussendoor natuurlijk waardeloos weer, want dat is ook belangrijk. Zo wie zo om onze
drang tot mopperen de ruimte te geven, maar ook om het verlangen
naar mooi weer te laten groeien. En voor je het weet is het weer weer
prachtig.
Ooit bedacht in wat voor onwaarschijnlijk mooi klimaat wij ons bevinden? Vast wel, want ik heb het er wel eens vaker over gehad. Nog maar
es een keer.
Ik heb een paar klanten die langdurig elders hebben gewoond. Bijvoorbeeld Aruba en IJsland.
Neem nou Aruba. Altijd warm, altijd wind. Zon op, maar ook onder, tussen 7 en half 8 en temperatuur vrijwel altijd tussen 30 en 35 graden. Geweldig! Ja voor 3 weken, maar als het maar
aanhoudt, maar doorgaat, nooit ophoudt wordt het gewoon, sterker: het begint te irriteren, te
ontmoedigen, vreet energie en vervaagt het verlangen naar de zee, naar varen, naar de zon.
Of neem nou IJsland. Een half jaar licht, een half jaar donker. Een half jaar koud en een half
jaar ontzettend koud (en donker). Vaak veel wind, ijzig koude wind. Nooit een warme lange zomeravond, wel lang maar niet warm. Veel depressieve mensen in de winter (zeer hoog aantal zelfdodingen bijvoorbeeld). Bootje varen voor de lol? Welke lol?
Bovenstaande heb ik van mijn klanten, niet van mezelf. Ik praat ze na maar denk ondertussen:
jee, wat hebben wij het geweldig.
Ik heb een week geleden al weer gehoord: ‘het kan ook nooit normaal hier, ik verbrand verdorie
levend als ik niet uitkijk’. Welk klimaat geeft je zo veel ruimte om te mopperen en tijd om het verlangen naar varen, naar onze boot, naar er weer samen op uit gaan te laten groeien, als het onze.
Die tijd vullen we met prutsen, poetsen en sleutelen om het verlangen nog meer te voeden. Kijk
maar es naar alles wat er nu op het water te vinden is. Bijna iedereen vaart, drijft, zeilt, motort,
zwemt, kijkt stralend, is gelukkig. Nog zonder te veel waterplanten, nog met grote plannen voor
het zomerseizoen.
Straks, als het vaarseizoen vordert, zijn er steeds minder mensen op het water te vinden en groeit
er een soort verlangen, wat trouwens door velen ontkend zal worden, naar de korte dagen en lange nachten met hun eigen dynamiek, helemaal passend in het soort leven wat we dan gewoon
zijn te leven: dicht bij elkaar, bij de kachel, mijmerend over straks als we weer het water op kunnen. Zo nu en dan even koekeloeren bij haar, onze boot. Plannen bedenken en uitvoeren om haar
nog weer meer naar’ t zin te maken.
Zo mooi is ons klimaat! Volgens mij en velen met mij, het mooiste van de wereld. En dat ook nog
es in het mooiste land ter wereld op het gebied van onze hobby: allerlei soorten water, allerlei
soorten waterrecreatie, heel veel ruimte op het water en bijna zeker de beste omstandigheden,
waaronder perfect onderhouden waterwerken en z.g. kunstwerken (sluizen, bruggen, enz.).
We vinden, daar hoor ik ook bij, het zo vanzelfsprekend dat het is zoals het is, maar dat is het
niet. Dus geniet er met volle teugen van, want de anderen in de wereld hebben zo’n land niet!
Het is rustig op de haven. Er gebeurt niet zo veel. De meeste reuring is gelukkig achter de rug. Er
is een nieuwe eigenaar van ‘Van der Meulen’ die ons welgevallig lijkt te zijn en ‘de mannen’ nog
minstens een jaar gebruik wil laten maken van waar ze al jaren gebruik van maken en wat ons
dus ook goed uitkomt. Er is een vergunning van het Hoogheemraadschap afgegeven om een aantal tussensteigertjes in de Kolk te realiseren. We hebben een gesprek met de eigenaren van ‘de
Buren’ gehad waaruit blijkt, en dat was ons inclusief de huidige Gemeentelijke bestuurders niet
bekend, dat er 25 jaar geleden afspraken zijn gemaakt door de toenmalige zittende Wethouder,
Jaap Peerdeman en Mario Wolfschot voor fietsenstalling aan de walkant. We hebben afgesproken
om er beter en met meer overleg mee om te gaan. Als er dus iemand last van heeft meld het, zodat het mogelijk aangepast kan worden. Zonder de fietsenstallingen lijkt helaas niet mogelijk. Het
is op de haven, zoals in het hele leven een kwestie van vooral geven en soms nemen, ook hiermee.
Geniet van dit jaar, vaar met plezier en veilig !
Sjoerd
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Van de Redactie..
Het mooie weer van de afgelopen maand nodigt uit om te gaan varen. Zo hebben wij ons eerste bezoek van 2018 aan Terschelling
weer gebracht tijdens de meivakantie. Wat is het toch een heerlijkheid om daar te zijn. De foto op de voorpagina is ook gemaakt op
Terschelling. Het is het drenkelingen huisje waar je met verschillende excursies, of op eigen gelegenheid, naar toe kunt en zeker de
moeite waard! We kwamen op Terschelling verschillende boten uit
Broekerhaven tegen. Sommigen zeilden met goede wind over het
Wad, anderen kwamen op de motor aan met bijna windstilte, zoals
te zien is op de foto van Ron & Annette Laan hieronder.
Lenka Struijs
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Aanpak waterplantenoverlast in de regio
De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren
wordt dit jaar intensief aangepakt. In 2018 wordt in het Markermeer en IJmeer 400 à
500 ha gemaaid en het maaien in de Randmeren wordt uitgebreid naar ongeveer 600
ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten en vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen.
Bron: website www.watersportverbond.nl.

7

Algemene Vergadering 2018
WSV De Broekerhaven
Datum

: Donderdag 29 maart 2017

Plaats

: Clubgebouw

Aanvang : 20.00 uur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering Van WSV De Broekerhaven. Voor het vaststellen van de agenda staan we stil bij de
overledenen: Ethel Hovenkamp, echtgenote van Bert Hovenkamp, Jaap Ooteman (erelid) en
Gerda Groeneweg (donateur). We staan tevens stil bij het overlijden van Hans Fit, de vader van
Frank Fit. Frank is vanavond niet aanwezig. We wensen hem en gezin veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken


De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld voor de vergadering: Gerard
Schrale, Dirk Tolsma, Inge Kuijt, Klaas Dijkstra, Carl Burgman, Wim Hoff, Henk Hoogland, Nita Oerlemans, Caspar Mooyman en Frank Fit.



We hebben een schrijven van Rijkswaterstaat ontvangen; Beboeiing recreatievaart heeft
vertraging opgelopen. Eind april is dit klaar.



Water onder clubgebouw is nog steeds aanwezig. Gebouw begint zich licht te zetten. Gemeente is op de hoogte. Bestuur houdt vinger aan de pols.



Waterpeil in de haven.
Hottem: nieuw voorgenomen peilbesluit. Verlaging peil met 20 cm. Dit is vastgelegd in deltawet vanwege veiligheid. Nu is datum verschoven naar half augustus met een geleidelijke
afname van waterpeil. Er ligt nu voorstel op tafel dat alle havens en geulen tenminste
10cm dieper worden gebaggerd. Hier is nog geen uitsluitsel over.



Er ligt voorstel op tafel om het Markermeer frequenter te gaan maaien om recreatievaart te
bevorderen.



Aanpassing havenreglement op versturen van contracten en 2e ligplaats per lid. Vergadering is hiermee akkoord

4. Verslag van de Algemene Vergadering 31 maart 2017
Verslag van ALV van 31 maart 2017. De notulen zijn hierbij vastgesteld.
5. Verslag secretaris
De secretaris doet verslag van de hoofdpunten van de hoofdpunten van de bestuursvergaderingen sinds de ALV in 2017.
Overlast Café de Buren besproken. Last van fietsenstalling en terras. De vergadering vindt dat
er geen fietsen mogen staan op ons deel van de haven. Jan Redeker adviseert bordjes te plaat8

sen: “hier geen fietsen plaatsen”. Sjoerd gaat praten met de uitbaatster.
Het verslag is vastgesteld. Ruud wordt bedankt. Het verslag is separaat in het archief gevoegd.
6. Verslag penningmeester en Jaarrekening en balans 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2017.
De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de balans 2017.
In de Kolk is een stroomkast geplaatst. Hele jaar kan stroom gebruikt worden. I.v.m. tussensteigers in de Kolk is een aanvraag gedaan bij gemeente. We hopen dat vergunning zo snel mogelijk
wordt verstrekt door hoogheemraadschap.
Het verslag van de penningmeester is vastgesteld. Ruud wordt bedankt.
7. Verslag kascommissie
Jurriën van der Loo geeft toelichting op de door hem en Annette Laan uitgevoerde kascontrole.
Alles is akkoord bevonden. Omdat alles in orde is bevonden, adviseren zij de ledenvergadering
de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Gertjan Severs en Carl Burgman zijn beschikbaar voor de kascontrole over 2018 met als reservelid Jan de Vries. Het verslag is in het archief gevoegd. De commissie wordt bedankt.
8. Begroting 2018-2019
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2019. De leden gaan akkoord.
9. Tarieven 2019
Tarieven voorstel:
Verhoging tarieven voor ligplaatshouder. Dit voorstel is aangenomen.
Verhoging tarieven voor passanten. D.m.v. stemming is bepaald dat dit voorstel niet aangenomen is. Havenmeesters hebben aangegeven dat zij bang zijn dat onze concurrentiepositie in het
geding is. Wij zitten als verenigingshaven volgens hen aan de bovenkant van de markt.

PAUZE

10. Verslag commissie jeugdzeilen
Peter van Laar doet verslag van het jeugdzeilen van afgelopen seizoen. Jeugdzeilen: 25 zeilers.
Het is afgelopen jaar erg goed gegaan. Voor dit jaar maakt Peter zich ongerust. Tot nu toe zijn er
maar 4 aanmeldingen. Hij heeft advertenties geplaatst. Peter hoopt dat het goed komt. Peter
wordt bedankt.
11. Verslag commissie wedstrijdzeilen
Verslag wedstrijdzeilen door Ron Laan. Gemiddeld 12 boten. Ron Laan heeft dinsdagavondwedstrijden gewonnen.
Tijdens de 12-uurs deden helaas maar 6 boten mee. Andre Kruisdijk won 12-uurs. De door bakkerij Rood gesponsorde Taartenrace kende 13 deelnemers. Frank Fit won deze race. Leuke evenementen. Ron wordt bedankt. Het volledige verslag is separaat in het archief gevoegd.
12. Verslag havencommissie
Verslag havencommissie. Jan de Vries heeft verslag gedaan. Het valt niet altijd mee om werk te
zoeken en om mensen te motiveren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Dat is jammer.
Voor de rest een prima jaar gehad. Jan wordt bedankt. Het volledige verslag is separaat gearchiveerd.
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13. Verslag havenmeesters
Verslag havenmeesters stond reeds in BZP. Minder passanten onder meer door fonteinkruid en
slechte zomer. Het volledige verslag is separaat gearchiveerd. De 6 havenmeesters hebben zich
voor het komende seizoen (3 ervan al 9 jaren) weer beschikbaar gesteld. De heren worden weer
bedankt!
14. Verslag evenementen commissie / feest commissie
Verslag evenementencommissie door Peter van Laar. Dit jaar zijn er weer goed bezochte evenementen geweest. Gelukkig is ook de midwintermaaltijd dit jaar gered. Het volledige verslag is separaat gearchiveerd. De seizoensopening dit jaar vindt plaats op 8 april.
15. Bedankt…
Alle commissieleden worden bedankt voor de inspanningen het afgelopen jaar!
16. Goedkeuring van het door bestuur in het jaar 2017 gevoerde beleid
Goedkeuring van het beleid d.m.v. acclamatie.
17. Bestuursverkiezing
Op dit moment Inge Kuyt aftredend. Annette Laan wordt voorgedragen om haar plaats in te neDerde steunt
prijs deze voordracht volledig en wenst Annette veel succes en wijsheid.
men. De vergadering
Sjoerd geeft aan dat er volgend jaar 2 bestuursleden aftredend zijn. Een ieder die een
18. rondvraag
Aad Houweling: Ik ben lid van de hijscommissie. Er gaat een lid uit. Graag willen we er een lid er
bij. Wie biedt zich aan?
Robert Walter: Heeft bestuur zich al gebogen over feit dat bestemmingsplannen in 2021 komen
te vervallen? Ron Laan zorgt dat info bij bestuur komt.
Is het mogelijk dat warmwaterpunt in haven komt i.v.m. handen wassen? Dit is nog niet aan de
orde.
Bram Kleton: Dalende trend aantal passanten is niet alleen bij ons zo.
Kees Ettema: Bedankt voor alle belangstelling tijdens mijn ziekte!
19. sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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Werkdagen

Afgelopen winter zijn er weer allerhande klussen gedaan op en om het terrein tijdens de
werkdagen. Hierboven een paar foto’s van deze harde werkers; Peter Holshuysen en Erik
Ekelmans, tijdens een hele koude winterdag met een harde wind! Iedereen weer bedankt
voor het invullen van zijn/haar werkdag!

Havenpraet
Eerste reddingsactie 2018 met de havenboot
Dinsdag, 15 mei, rond 20:00 uur tijdens de dinsdagavondwedstijd. De laatste happen van het
avondmaal worden genuttigd. Ten huize van de
dienstdoend havenmeester gaat het alarm af.
Schipper Bartholomeus Swart aan de lijn: havenmeester, ik zit omhoog op het “Venhuizerzand”,
vlak onder de dijk, ter hoogte van de KG31; hoe
diep steekt de havenboot? Kun je ons hier afslepen? Ja, oké, maar dat gaat wel even duren,
want ik steek net de laatste hap in m`n mond…
Toch maar direct op de fiets gesprongen, naar De
Kolk, dektent eraf, motor gestart en opstomen
maar. Binnen 10 minuten bij de havendam -niet
slecht voor een amateur-, onderweg bij het vlot
nog havenmeester Jaap, die daar de wedstrijd
stond te volgen, opgepikt; altijd goed, een extra
handje. Inderdaad op 220 streken ligt de Argo
schuin omhoog op het zand… Vastgemaakt en
Reddingsactie in beeld
met wat gesleur en getrek op vol vermogen komt
de Argo los en wordt in “zijligging” vlot naar haar vaste ligplaats gesleept. Zeg schipper
Bart, dat wordt wel een melding in de BZP, daar kunnen we natuurlijk niet omheen hè.
Commentaar van de schipper: “Liever in de BZP voor schut, dan onder de dijk bij Venhuizen een nacht in de prut”.
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Jeugdzeilen

Op donderdagavond de tweemanszeilers van 2018:
Joeri, Floris, Gijs, Tomas en instructeur Jurriën

Foto’s van het jeugdzeilen voor de Broekerzeepost zijn altijd welkom:
redactie@broekerhaven.com
Ook op maandag en woensdag wordt
er gezeild door de 2e en 3e jaars. Er
zouden nog wel een paar kinderen bij
kunnen dus mocht je het leuk vinden om te leren zeilen neem dan nog
even contact op met
Peter van Laar:
jeugdzeilen@broekerhaven.com

Eerstejaars Valentin Boon kreeg
deze vrijdagavond privéles.

of 0228-543680.

Jonge dames in het clubhuis
voor theorieles van Wim
12

Kleurplaat
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Reddingboot dag Wijdenes
Zaterdag 28 april organiseerde Reddingstation Wijdenes een Reddingboot dag in de vluchthaven van Wijdenes. Het was dé dag voor donateurs om actief kennis te maken met het werk, de
professionele vrijwilligers en het materieel van Reddingstation Wijdenes.
Onze afdeling jeugdzeilen was hierbij ook aanwezig en kinderen konden een minilesje zeilen
krijgen en onder begeleiding meevaren.
Andere activiteiten op deze dag die je kon doen;

Meevaren met de reddingboot

Suppen met supschool Enkhuizen (5 boards en een big sup)

Een rondje meerijden met de quad van Rode Kruis Schagen

Een kijkje nemen in de SAMIJ container

De basistechnieken van het redden leren bij Reddingsbrigade De Streek

Je laten verwonderen bij Sterrenwacht Orion

Je ogen uitkijken bij de fly-by van marine helikopter NH90

Bekijken van de wagen van het Noodhulpteam van het Rode Kruis

Leren reanimeren bij EHBO vereniging Wijdenes/Oosterleek

hoor de verhalen van Kanovereniging Poseidon

Aan boord stappen bij WSV de Broekerhaven en de eerste technieken van het zeilen leren

Zie ook: www.reddingstationwijdenes.nl

Uit het NHD d.d. 25 mei 2018
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Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?

Een bekend gezicht op de haven maar wie schuilt er achter de naam van Jurriën
van der Loo? Hij zeilt mee met wedstrijden, geeft les bij het jeugdzeilen en rommelt graag wat aan zijn bootje. We zien hem vaak op de haven maar leren deze rustige jongen wat beter kennen tijdens dit interview.
NAAM:

Jurriën van der Loo

GEBOREN: Jurriën is geboren op 29 december 1987 in het ziekenhuis van Hoorn.
GEZIN:

Jurriën groeide op in Bovenkarspel en woont nog bij zijn ouders thuis in de Hertog
Albrechtstraat. Op zich wordt het wel tijd om eens op eigen benen te gaan staan
maar voor een sociale huurwoning staat hij nog niet bovenaan de lijst en kopen is
lastig zonder vast contract.
Jurriën heeft 1 zus (Milou) die met haar gezin buiten West-Friesland woont. Jurriën
is gek op de kinderen van zijn zus.
Zijn lagere schooltijd doorliep hij bij De Hussel. Na het behalen van zijn HAVO diploma aan de RSG in Enkhuizen ging hij Bedrijfseconomie studeren in Amsterdam.
Na 5 jaar studeerde hij in 2012 af en ging op zoek naar een baan.

BEROEP:

Het vinden van een baan was nog niet zo eenvoudig. In zijn studententijd werkte hij
bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Na zijn studie kon hij hier
wel wat meer nachtdiensten draaien maar het was eigenlijk niet helemaal de baan
die hij zocht. Een jaar geleden is hij bij Pall Medistad in Medemblik komen werken
op de administratie van de inpakafdeling. Hier werkt hij 5 dagen, de ene week dagdiensten, de andere week avonddiensten. Op vrijdagnacht werkt hij nog altijd een
nachtdienst bij de Albert Heijn. Een vast contract en een passende baan die aansluit bij zijn studie is iets waar hij nog wel naar uitkijkt voor de toekomst.
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Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ? Wie is wie…? Wie is wie… ? Wie is wie… ?
HOBBY’S:

Jurriën heeft voornamelijk sportieve hobby’s. Natuurlijk het zeilen maar ook loopt
hij 2 tot 3 keer per week hard. Geen kleine rondjes hoor, een kilometer of 15 per
keer. En daar doet hij ruim een uur over. Met zijn conditie zit het dus wel goed.
Naast hardlopen doet hij om de week een uurtje aan spinning op de sportschool
en zwemt hij ook nog graag een paar baantjes in het zwembad van Hoorn.
Ze hebben ook een hond, een Australian Shepherd, waar tijd aan wordt besteed.
Het is alleen geen gemakkelijk beestje en ze moet nog een beetje opgevoed worden.
Dat is er bij de vorige eigenaar waarschijnlijk bij in geschoten maar daar proberen
ze nu het beste van te maken.

TYPE SCHIP: Een Beneteau First 27
NAAM SCHIP: Red Aya. Zo heette de boot al toen hij hem kocht in 2017. Aya zou iets van “ja”
betekenen in het Iers maar verder dan dat is hij niet gekomen met de betekenis
van de naam. Ja, de boot heeft rode strepen op de romp….
Er zijn nog wel wat klussen die hij zelf wil doen aan zijn boot, onder andere de
elektra en de tuigage en misschien wat aan het interieur. Maar eigenlijk is hij heel
tevreden over dit schip.
CONTACT MET DE WATERSPORT: Via een oom en ook via de overburen. Zij hadden een boot.
Met zijn oom, zus en neven ging hij wel eens een weekje zeilen op het IJsselmeer
en de Randmeren. Dat beviel goed. Ook is hij op zeilkamp geweest en heeft hij leren varen in een Optimist bij Cees Pauwels en Hans Doest bij onze eigen WSV. Later, toen hij een jaar of 14-16 was, heeft Jurriën ook wedstrijden in Nederland gezeild in een laser. Elk weekend zeilen vanuit Muiderzand, zomer en winter, het hele jaar door. Als je dan gaat studeren en een bijbaantje krijgt is er niet meer zoveel
tijd voor de laser. Deze ligt derhalve nu nog steeds in de voortuin. Misschien is een
plek op de havenkade ook wel een betere plek, kun je er ook nog eens mee zeilen
zo nu en dan en hoeven zijn ouders er ook niet meer tegenaan te kijken in hun
voortuin… Wegdoen is soms ook moeilijk.
VAKANTIE: Daar is het de afgelopen jaren niet zoveel van gekomen. Er wordt structureel veel
gewerkt en wanneer Jurriën een paar dagen vrij is besteedt hij ook graag tijd aan
de hond en klussen op zijn boot. In zijn eentje gaat hij er wel op uit. Hij kan goed
alleen zijn maar het is ook gezellig om met meerdere boten op pad te zijn zoals vorig jaar naar Marken en Edam met Ischka en André en dan lekker barbecueën en
een biertje drinken. Of met Yuriën van Paridon naar het Verenigingsweekend, dat
was ook een mooi weekend!
In het verleden is hij ook wel met zijn oom het Wad opgegaan om markrelen te
vangen en te roken, dat zijn leuke dingen om te doen.
FAVORIETE MUZIEK: De radio.
FAVORIETE DRANK: Een biertje!
FAVORIETE GERECHT (aan boord): Jurriën kookt op zijn boot op spiritus en heeft 2 pitten
om te koken. Een biefstukje met gebakken aardappeltjes en sla is wel zijn favoriet.
Hoewel, de Cobb gebruikt hij ook graag!
WIE KOOKT ER AAN BOORD: Ja, als je alleen zeilt moet je ook zelf koken…
17

FAVORIETE BOOT (als geld geen rol speelt): Eigenlijk is Jurriën heel tevreden met zijn huidige Beneteau. Als alle klussen straks af zijn…
DAT WIL IK NOG KWIJT: Het is een gezellige club die WSV van Broekerhaven. Jurriën hoopt
wel dat de jeugd een beetje blijft hangen. Hij doet er in ieder geval zijn best voor
met jeugdzeilen.
VRAAG VAN BERT: Wanneer gaan we weer eens barbecueën en daarna een nachtje doorhalen
tot we de zon weer zien opkomen?
HET ANTWOORD VAN JURRIËN: Zo snel mogelijk, Bert. Geen probleem!
VOLGEND SLACHTOFFER: Yuriën van Paridon
VRAAG VAN JURRIËN: Die website van de WSV, wordt het niet eens tijd om die weer eens wat
op te frissen als je de komende maanden toch weer aan de wal bent?

De Redactie

Red Aya
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Dit jaar - op 14 juni om precies te zijn - is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet door de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarmee werd een begin gemaakt met de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging
van de Zuiderzee. In Flevoland wonen en werken zij op de resultaten van dat besluit.
De provincie Flevoland viert dit belangrijke gegeven op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni met
de Zuiderzee Havendagen. In de Batavia Haven in Lelystad.
Het feest begint met een vlootschouw op de rede van de Batavia Haven. Deze vlootschouw wordt afgenomen door HKH Prinses Beatrix aan boord van haar schip De Groene Draeck.
Je kunt ook zelf met je schip deelnemen aan de Vlootschouw maar daarvoor moet je je wel aanmelden.
Voor aanmelden en het volledige programma van de Zuiderzee Havendagen kun je kijken op de website:
www.100jaarzuiderzeewet.com/zuiderzee-havendagen.
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1928
Jan en Carla Redeker deden onlangs een borreltje met hun 90-jarige buurman;
Gerrit van Oostende.
Hij had in een oude Enkhuizer Almanak ook
iets over de Broekerhaven gevonden en dat
vinden we natuurlijk leuk om met iedereen te
delen.
Ook Brouwershaven en Bruinisse staan op
deze bladzijden genoemd en vielen in die tijd
nog droog.
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Broekerhavenweekend
Zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
Een uitje voor alle leden
Het is alweer de 10e keer dat de evenementencommissie een uitje voor de vereniging mag organiseren.
We beginnen zoals gewoonlijk met een palaver om 10.00 uur, dat onder het genot
van een lekker bakkie leut in de kantine zal plaatsvinden.
De bestemming wordt dit keer de Verenigingshaven in Lelystad. Zowel boven- als
onderdijks te bereiken. Het is een plek waar we al eerder zijn geweest met hele
mooie herinneringen en waar ook met iets meer wind naar toe gevaren kan worden.
Tijdens de reis hoeft niemand zich te vervelen want er moet ook nog een klein beetje
gewerkt worden.
Wij stellen het op prijs om te weten met hoeveel boten we afvaren, dit i.v.m. reserveren. Ons verzoek is dan ook je opgave te doen uiterlijk maandag 4 juni a.s.
Op zaterdag 9 juni zullen we gaan barbecueën waarbij een ieder voor zijn eigen
spullen zorgt, ook tafels en stoelen.
Ook nu rekenen we weer, net als de voorgaande jaren, op een grote opkomst.
Mochten er nog vragen of suggesties zijn, altijd welkom.
Pjj.van.laar@quicknet.nl of 0228-543680 (graag ‘s avonds)
De Evenementen Commissie
Bert & Annelies en Peter & Ans
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Waar is Hein?
Hein zit nog op de Middellandse Zee.
Begin april is hij weer van start gegaan
en via Cartagena, Ibiza en Mallorca
naar Sicilië gevaren samen met zijn opstapper, een Duitse backpacker.
In Sicilië nam Hein een korte pauze zodat hij o.a. de vulkaan de Etna van
dichtbij kon bekijken.
Hij is nog steeds van plan om via het
Suezkanaal uiteindelijk naar Australië
te varen.
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Havenmeesters
haalden
reanimatiecertificaat
Vijf vrijwillige havenmeesters en de
penningmeester van de watersportvereniging “De Broekerhaven” volgden de cursus “Reanimatie en AED”
van het Rode Kruis. Op 7 en 14 mei
ging docent EHBO, Henk Greebe van
de afdeling West-Friesland van het
Rode Kruis met een oefenpop, een oefen-AED en andere benodigdheden
naar het clubhuis van de watersportvereniging. De koffie stond al klaar.
Van tien tot twaalf uur kregen de havenmeesters les in het reanimeren.
Henk was enthousiast over de groep.
Hij vond dat er goede vragen gesteld
werden en dat er alle aandacht was
voor de les. Het resultaat is dat de
havenmeesters en de penningmeester
in staat zijn om goed te reanimeren.
Dat moet een veilig gevoel zijn voor de
leden van de watersportvereniging en
voor de passanten.

Oproep website!
Voor de website zijn we nog steeds op zoek naar actieve leden die
graag hun steentje bijdragen op de website. Het up-to-date houden
hiervan maar ook voor het aanleveren van belangrijke of interessante informatie. Het is heel belangrijk voor een vereniging. Tegenwoordig kijken veel mensen eerst naar de website om te zien of
hen iets aanspreekt en daarom is een website vaak het eerste moment van kennismaken. Daarop worden veel keuzes gemaakt. Laat
het bezoek aan onze website bij iedereen een goede indruk achterlaten. Helaas hebben we geen aanmeldingen ontvangen. We zijn
een Verenigingshaven dus we moeten het wel samen doen.
Wie helpt ons daarmee??
Meld je aan via redactie@broekerhaven.com!
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BC

Wedstrijden & Evenementen 2018

WEDSTRIJDEN

DATUM

TIJD

Skippers meeng

03 april 2018

20.00 uur

Dinsdagavond compee I

10, 17, 24 april

1e start 19.15 uur, 2e start 19.30 uur

1, 8, 15, 22, 29 mei
5, 12, 19, 26 juni
3, 10, 17 juli
Dinsdagavond compee II

28 augustus

1e start 19.00 uur, 2e start 19.15 uur

4 en 11 september
12 uurs Broekerhaven

08 september

Palaver 08.30 uur - Start 09.00 uur

Taartenrace

23 september

Palaver 11.00 uur (met koﬃe & gebak)
StarHjd wordt 7jdens de koﬃe bekend
gemaakt

Prijsuitreiking compee

13 november

20.00 uur

EVENEMENTEN
Broekerhavenweekend

09 & 10 juni

Afzeilen jeugd

09 september

10.00 uur

Seizoens afsluing

28 oktober

15.00 - 20.00 uur
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Havenmeesters aan het woord
Het “zitje” bij het clubgebouw geeft een mooi uitzicht op alles wat passeert. Jammer genoeg niet
op het weidse panorama van het Markermeer.
Toen het jeugdzeilhonk met bijbehorend plateau
gerealiseerd was, ontsproot een voorzichtige gedachte om daar iets aan te doen. De dubbele
glas panelen, afkomstig van een lid en ex bewoner van de camping, zouden prima als glazen
windscherm kunnen dienen. Anderhalf jaar geleden alweer, deze tijdig veilig gesteld en alvast
tegen het zeilhonk neergezet. Vele plannen gemaakt, vele toezeggingen gedaan, maar realisatie kwam maar niet van de grond. Tot begin mei!
De juiste man met deskundigheid gevonden De
bouwer van het zeilhonk door Jaap Rood benaderd, liet er letterlijk geen gras meer over groeien. Zijn devies: “ niet lullen, maar poetsen”: ontwerp maken, materiaal bestellen, maandagochtend 14 mei aan de slag en... dinsdagmiddag,
mede dankzij hulpvaardige handen, had hij de
klus geklaard!! Een terras waar iedereen nu uit de wind kan genieten van het weidse
uitzicht. Camping stoelen, tafel, bloembakken, restanten van de camping, veraangenamen een en ander. Na een mooie vaartocht of zomaar, zal het hier goed toeven zijn.
Kees bedankt, de initiatief nemer.

Zoekplaatje
Op het eerste gezicht Jochem
Wiersma de havenboot beheerder,
met een hoop oud roest. Maar… bij
nader inzien ontwaar je ook een
boottrailer. Onze havenboot wordt
ieder jaar gehesen en op stutten gezet. Nou niet bepaald makkelijk
transportabel. Deze trailer brengt
daar nu verandering in. Rik van
Houten en Kees Meijne, de “jongens
van de overkant”, schenken , nadat
ze deze passend hebben gemaakt,
aan de club. Jochem helemaal in
zijn nopjes.
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Rooster Havenmeesters 2018
MEI

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

02

JRE

06

JRO

04

JRO

01

JDV

05

GS

03

KM

09

GS

13

PB

11

JDV

08

JRE

12

JRO

10

GS

16

PB

20

JDV

18

JRE

15

KM

19

JDV

17

JRO

23

KM

27

GS

25

PB

22

JRO

26

JRE

30

JRE

29

PB

Woensdag = wisseldag
De havenmeester is altijd telefonisch te benaderen.
Op afspraak kan er ook contact in het havengebouw zijn.
De dienstdoende havenmeester is de enige van de havenmeesters die te spreken is.

HAVENMEESTERS
Telefoon: 06-2140 4698

JRO

JRE

PB

JDV

GS

KM

Jaap Rood

Jan Redeker

Peter Beers

Jan De Vries

Gertjan Severs

Kees Meijne

Ledenbestand
Aangemeld als lid van onze vereniging:

Henk Witvoet
Sebastiaan Centenweg 13
1602 LT ENKHUIZEN

Volgens artikel 1.4 van het Huishoudelijk
Reglement wordt over de toelating van een
nieuw lid door de algemene ledenvergadering
beslist indien tenminste 5 leden binnen 3 weken na deze publicatie tegen de toelating bij
het bestuur hebben geprotesteerd.
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Bruine vloot uit Broekerhaven
Bij het schutten in het naviduct van Enkhuizen lagen we achter een schip van de “Bruine Vloot” en deze
kwam uit Broekerhaven! Eigenaar Jurgen Boonen wilde speciaal voor de redactie van de Broekerzeepost
wel even poseren voor een foto. Bedankt Jurgen! We hebben dus onze eigen bruine vloot in Broekerhaven!

Aanleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 augustus
2018 bij redactie@broekerhaven.com
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